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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº   0025793-60.2013.815.0011   –   4ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
APELANTE : Isaac Ferreira de Brito
ADVOGADO : Sergivaldo Cobel da Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES  EM
CONCURSO MATERIAL. Arts. 14 da Lei 10.826/03 e
244-B da Lei  8069/90.  Absolvição. Impossibilidade.
Materialidade e autoria delitivas indubitáveis. Crimes
de perigo abstrato. Intelecção sumular 500 do STJ. 
Desprovimento do apelo.

-  Os  depoimentos  dos  policiais,  especialmente  dos
encarregados  da  prisão  em  flagrante  do  agente,
colhidos sob o crivo do contraditório, de acordo com
sedimentada exegese jurisprudencial, são dignos de
credibilidade,  mostrando-se  idôneos  como meio  de
prova, sobretudo se não há razão plausível que os
torne suspeitos.

- A materialidade e a autoria delitivas, comprovadas
no Auto de Apresentação e Apreensão, corroborados
com os depoimentos testemunhais, constituem meios
suficientes para embasar a condenação do acusado.
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- O delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado
no art.  14 da Lei  10.826/2003,  é crime de perigo
abstrato  e  de mera conduta,  bastando para a  sua
configuração  que  o  agente,  de  modo  consciente  e
intencional, esteja  portando  arma  de  fogo,  sem
autorização e em desacordo com determinação legal,
pouco importando o resultado.

- Para a configuração do delito tipificado no artigo
244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, necessário que
o agente corrompa ou facilite a corrupção de menor
de dezoito anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la, situação esta que restou
claramente evidenciada nos autos,
independentemente  de  o  menor  ser  previamente
corrompido ou não.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal acima identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande, Isaac Ferreira de Brito, foi denunciado como incurso nas sanções
dos arts. 14 da Lei 10.826/03, 244-B da Lei 8069/90, ambos c/c o art. 69 do
CP.

Assim  historiou  a  peça  vestibular  acusatória  de  fls.
02/04:

  
"…no dia 04 de outubro do ano em curso (2013), por
volta  das  12h2Ornin,  na  Rua Floripedes  Coutinho,
Bodocongó, nesta Cidade, o denunciado fora preso
em flagrante delito, por portar arma de fogo de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. 
Segundo  os  relatos  colhidos  na  instância
inquisitorial,  a  policia  militar  realizava  rondas  no
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local  acima  referenciado,  momento  em  que
avistaram o  denunciado,  na  companhia  do  menor
Gabriel  de  Souza  Pereira,  em  uma  motocicleta
Honda  Titan,  cor  cinza,  placa  MNX  5901/Pb,  em
atitude suspeita. Ao realizarem uma abordagem aos
indigitados, os milicianos encontraram em poder do
denunciado  Isaac  Ferreira  de  Brito  um  revólver
calibre 38, série n. 465253, com seis munições, e
em poder  do  adolescente  um revólver  calibre  38,
série  n.  154899,  conforme  atesta  o  auto  de
apreensão e apresentação de fl. 08. 
Em ação continua, os policiais realizaram pesquisas
na rede IN-FOSEG e constataram que a motocicleta
apreendida com o denunciado possuía restrição de
roubo/ furto. Após algumas diligências, o verdadeiro
proprietário  do  veículo  foi  localizado  e,  em  suas
declarações  prestadas  na  esfera  inquisitorial,
reconheceu  categoricamente  o  denunciado  Isaac
Ferreira  de  Brito  como  autor  do  roubo  de  sua
motocicleta, ocorrido no dia 27109/2013, consoante
boletim de ocorrência à fl. 15. Quando de sua oitiva
na  esfera  policial,  o  denunciado  confessou
espontaneamente  que  portava  a  referida  arma de
fogo (...)" 

Denúncia recebida no dia 29 de outubro de 2013 (fl. 39).

Finda  a  instrução  criminal,  sobreveio  sentença  (fls.
124/129),  por  meio  da  qual  o  julgador  primevo  condenou  o  réu  Isaac
Ferreira de Brito,  nas iras  do arts.  14 da Lei  10.826/03 e 244-B da Lei
8.069/90 c/c art. 69 do CP, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, ambos em regime
inicial aberto. 

Somadas  as  reprimendas,  frente  a  regra  do  concurso
material de crimes, chegou-se ao quantum de 03 (três) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, à razão um trinta avos do salário-mínimo vigente ao
tempo do crime. Preenchidos os pressupostos do art. 44 do CP, a pena foi
convertida em duas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de
serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de fim de semana, a
serem disciplinadas pelo juízo das execuções penais.

Irresignado,  apelou  o  réu  (fl.  177).  Em  suas  razões,
escoradas  às  fls.  210/212,  aduz,  em síntese,  que não há  prova  de que
portava a arma e tampouco de que sua ação desencadeou perigo abstrato e
risco ao objeto jurídico tutelado pela norma incriminadora. Refere, mais, que
é legitima sua ação,  em vista  do direito  à proteção.  Assim,  e diante da
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inidoneidade dos elementos probatórios, no relativo aos testemunhos dos
policiais militares, que aduz serem desprovidos de credibilidade, revelando-
se o acervo, portanto, insuficiente para juízo de condenação.

Contrarrazões  recursais  ministeriais  pugnando  pela
manutenção do édito condenatório (fls. 214/215).

Neste  grau  de  jurisidição,  a  douta  Procuradoria  de
Justiça, através do parecer subscrito pelo Dr. José Roseno Neto, opinou pelo
desprovimento do apelo  (fls. 221/225). 

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira
(Relator)

Prima facie, cumpre ressaltar que os requisitos essenciais
de admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos. 

Não  há  preliminares  a  serem  apreciadas,  tampouco
vislumbro  qualquer  sorte  de  nulidade  passível  de  declaração  ex  officio.
Passo, portanto, ao exame do mérito. 

O apelante foi  denunciado perante  o  juízo  da 4° Vara
Criminal da comarca de Campina Grande pelo cometimento, em tese, dos
delitos tipificados nos arts. 12, da Lei n° 10.826/2003, e 244-8, da Lei n°
8.069/90 nos moldes da peça acusatória de fls. 02/05. 

A  materialidade  e  autoria  exsurgem  cristalinas.  A
materialidade está denotada através do Auto de Apresentação e Apreensão
(fls. 13) e do Laudo de Exames de Eficiência de Tiros em armas de fogo (fls.
60/66), associados à prova oral colhida ao longo da instrução processual,
que, por sua vez, é contundente e harmônica, e indica o recorrente - que
confessou a prática da conduta imputada, diante da autoridade policial e em
juízo (fls. 10 e 70, 79 e 87) - como autor do delito. 

Acresça-se  que  os  policiais  militares  encarregados  da
prisão em flagrante do acusado, nas duas esferas, confirmaram o fato que
lhe foi atribuído, versão endossada pelo menor Gabriel, que afirmou que o
apelante portava um dos revólveres calibre 38 (fls. 07/08 e mídia encartada
às fls. 70 e 79). 

A única testemunha de defesa - igualmente inquirida em
juízo  (cd/dvd  fls.  79)  -,  por  outro  lado,  de  relevante  nenhum  dado
acrescentou, já que nada soube informar acerca do fato em apuração, em
especifico, restringindo-se a tecer considerações genéricas acerca da vida
pregressa do acusado. 
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Em  tais  hipóteses,  consoante  iterativos  precedentes
jurisprudenciais, in-clusive desta Corte: 

"Impõe-se  referendar  o  édito  condenatório
quando  o  conjunto  probatório  harmônico
demonstra, de forma cla-ra, a materialidade e
autoria  do  crime  de  porte  ilegal  de  arma  de
fogo, especialmente pela confissão do acusado,
corroborada  pelos  depoimentos  dos  policiais
militares." (TJGO.  Ap.  Crim.  n°  605070-
86.2008.8.09.0051. Rel. Des. Avelirdes Almeida
Pinheiro de Lemos. 1a Câm. Crim. Julga-do em
26.03.2013.  DJe,  edição  n°  1284,  de
17/04/2013); 

"APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  RESTRITO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INQUESTI-ONÁVEIS.  CONFISSÃO
EXTERNADA  NO  MOMENTO  DA  PRI-SÃO  EM
FLAGRANTE  E  CONFIRMADA  NO INTERROGATÓRIO
JUDICIAL.  É  válida  a  condenação  baseada  na
confissão externada pelo réu no momento de
sua  prisão  em  flagrante  e  corroborada  no
interrogatório  colhido  sob  o  crivo  do
contraditório  judicial,  notadamente  quando
essa confissão foi ratificada pelos depoimentos
testemunhais." (TJPB.  Ap.  Crim.
n°00023226020128150751.  Câmara
Especializada Criminal. Rel. Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos. J. 10.05.2016) Negritei.

As declarações dos agentes policiais, ademais, consoante
fartíssimo  repertório  de  jurisprudência,  são  dignas  de  crédito,  quando
prestadas  de forma harmónica  e  uníssona,  sob o  crivo  do  contraditório,
comprovando  a  tese  ministerial,  no  concernente  ao  delito  imputado  ao
acusado na peça acusatória. 

A título de ilustração, colaciono os seguintes excertos: 

"DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  PROBATÓRIO
VÁLIDO. "O depoimento de policiais pode servir de
referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria  delitivas,  podendo  funcionar  como  meio
probatório  válido  para  fundamentar  a  condenação,
mormente  quando  colhido  em  juizo,  com  a



6

observância do contraditório." (STJ. 5.a Turma. HC
n° 55021/SP. Rel.  Min.  Arnaldo Esteves Lima,
v.u.  J.  03.08.2006.  in  DJU  de  04.09.2006,  p.
306). 

"É torrencial a corrente jurisprudencial no sentido de
que os policiais, civis ou militares, mormente os que
se encontravam no momento e no-lugar do crime,
não estão impedidos de de-por, pois não podem ser
considerados  inidôneos  ou  suspeitos,  pela  simples
condição  funcional.  Se  não  demonstrados  seus  in-
teresses diretos na condenação do réu, têm eles o
direito de sustentar a legitimidade do trabalho que
realizaram." (TJMG.  Ap.  Crim.  n°
1.0105.07.218629-6/001. Rel. Des. Judimar Bi-
ber.  1°  Câm.  Crim.  J.  22.01.2008.  Pub:
01.02.2008). 

Os elementos de prova amelhados ao longo da instrução,
bem assim na fase inquisitorial, dão conta de que o recorrente, no dia em
que foi preso em flagrante, conduzia um revólver marca TAURUS, cal. 38,
número  de  série  465253,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar. 

A conduta,  pois,  subsume-se a um dos núcleos do tipo
penal elencado no art. 14 da Lei n° 10.826/03 - portar/transportar -, crime
classificado doutrinariamente como de ação múltipla ou conteúdo variado,
de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,  sendo  suficiente,  para  sua
configuração, o aprimoramento do verbo, como no caso, presumido que é o
dano,  em  potencial,  à  incolumidade  pública,  ainda  que  desmuniciada  a
arma, não havendo que se falar em ausência de "perigo" ou "risco", como
referido nas razões do apelo, fl. 211.

A respeito: 

"A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  é
pacifica em classificar o crime do art. 14 da Lei
10.826/2003  como  de  mera  conduta  e  de
perigo  abstrato.  Para  realizá-lo,  então,  basta
incorrer  dolosamente  na  ação  proibida,  ou
melhor,  praticar  os  verbos  que  constituem  o
núcleo do tipo somados ao respectivo elemento
normativo.  Precedentes." (STJ.  REsp.  n°
1456633/RS. Rel. Min. REYNAL-DO SOARES DA
FONSECA. DJe 13.04.2016) Negritei.

A  prática  do  delito  de  corrupção  de  menores,  também
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imputada ao recorrente, ficou evidenciada, através do material probatório
coletado. 

De fato, o réu, na empreitada delituosa, teve a companhia
do adolescente Gabriel de Sousa Pereira, que contava, à época da prática
delitiva, com 16 anos de idade.  

A prova, nesse aspecto, é identicamente irrefutável. 

Por ser crime de natureza formal e de perigo abstrato ou
de mera conduta, prescinde da efetiva corrupção do menor, à luz da pacifica
orientação  jurisprudencial,  a  começar  do  STJ,  já  cristalizada  no  verbete
Sumular n° 500, como se vê do julgado transcrito: 

"Nos termos da Súmula 500/STJ, sedimentou-se o
entendimento  segundo  o  qual  a  corrupção  de
menores  é  delito  de  natureza  formal,  sendo
suficiente  a  participação  do  menor  na  empreitada
criminosa,  prescindindo,  portanto,  a  demonstração
de  sua  efetiva  corrupção.  Habeas  corpus  não
conhecido." (HC n° 192.846/RJ. 6ª Turma, Rel.
Min.  ERICSON  MARANHO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/SP)  Dj  edição  do  dia
16.02.2016). 

Insubsistente, de igual forma, a tese da necessidade de
porte da arma para defesa ou proteção pessoal, de há muito repelida pelas
cortes pátrias. 

Eis, a propósito, recentíssimo acórdão que expressa o já
sedimentado entendimento pretoriano: 

"Não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional
absolutório pela aventada utilização de arma de fogo
para  defesa  pessoal,  quando  não  amparada  por
fatores  que indiquem situação excepcional  da  qual
resulte impossibilidade de adoção de outra medida,
não  configura  causa  de  exclusão,  devendo  ser
mantido o édito condenatório." (TJGO. Ap. Crim. n°
296399-61.2007.8.09.0091.  Rel.  Dr.  ROBERTO
HORÁCIO DE REZENDE. 1a Câm. Crim. DJe de
29.11.2016). 

O ônus da prova, que usualmente recai sobre a acusação,
passa a ser do réu, quando sustenta excludente de culpabilidade ou qualquer
outra  dirimente,  de  acordo  com a  melhor  doutrina,  na abalizada voz de
Guilherme de Souza Nucci: 
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'Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de
produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu
beneficio,  algum fato que propiciará a exclusão da
ilicitude ou da culpabilidade: (Código de Processo
Penal Comentado. 3' ed. São Paulo: RT, 2004,
p. 334). 

Por  último,  mas  não  menos  importante,  cabe  a
observação  do  professor  Eugênio  Pacelli,  que,  abordando  o  tema
relacionado à postura do réu em juizo, apregoa:

"Se o  acusado  prefere  oferecer  a  sua  versão  dos
fatos,  esta,  a  autodefesa  ativá,  se  submeterá  ao
exame de sua pertinência e validade probatórias, em
confronto  com os  demais  elementos  de  convicção
constantes nos autos". (Oliveira, Eugênio Pacelli
de.  Curso de Processo Penal.  Belo  Horizonte:
Del Rey, 2002, p.302). 

Do  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz convocado, com
jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves
Teodósio), João Benedito da Silva, revisor, e Carlos Martins Beltrão
Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  "Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz
Mello Filho" da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em
João Pessoa, 27 de julho de 2017.
 

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito Convocado

Relator
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